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Boxer TV A/S’ anmodning om distribution af Canal8
Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved brev af 12. maj 2012 oplyst, at Boxer planlægger at påbegynde distribution af tv-kanalen Canal8
fra 1. august 2013. Boxer anmoder herefter om Radio- og tv-nævnets
godkendelse.
Boxer anfører:
”Boxer TV A/S planlægger at påbegynde distribution af tv-kanalen Canal8
fra 1. august 2013.
Canal8 vil indgå i pakkerne Boxer Flex8 og Boxer MAX samt blive udbudt
som a la carte kanal/tilvalgskanal til øvrige basispakker. Den nye kanal får
dermed ingen indvirkning på Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke.
Boxer planlægger ingen prisændringer som følge af distributionen af Canal8.
Canal8s sendeflade består af sport, som er én af de fem hovedkategorier,
Boxer qva tilladelsen af 4. april 2008 er forpligtet til at udsende svarende
til min. 5 pct. af det samlede antal udsendte timer. Canal8 understøtter
således Boxers tilladelsesvilkår positivt.
I det omfang at distributionen af Canal8 fordrer Radio- og tv-nævnets godkendelse, anmoder vi hermed om denne.”
Radio- og tv-nævnets vurdering:
Radio- og tv-nævnet har i henhold til § 23, stk. 2, og § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder behandlet Boxers ansøgning på sit møde den 27. maj 2013, og skal herefter udtale:
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Ifølge bekendtgørelsens § 23, stk. 2, og punkt 25 i Radio- og tv-nævnets
tilladelse af 4. april 2008 til distribution af lyd- og billedprogrammer ved
hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder skal Boxer forudgående
orientere Radio- og tv-nævnet om alle ændringer i programudbuddet, herunder ændringer i pakketering af programmer i forhold til det i tilladelsen
forudsatte, idet alle væsentlige ændringer skal forhåndsgodkendes af nævnet.
Det fremgår endvidere, at der ved væsentlige ændringer skal forstås udskiftning – også i pakker – af en kanal med en ny kanal i en anden hovedkategori/genre eller ophør af distribution af sådanne typer af kanaler eller
programmer, som ifølge ansøgning og tilladelse forudsættes at indgå i det
samlede programudbud.
Endvidere fremgår det af tilladelsens punkt 12, at gatekeepers udbud af
programmer udover de i punkt 10 og 11 nævnet kanaler i et omfang, der
dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, skal indeholde et
bredt udvalg af programmer inden for følgende fem programkategorier:
Underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer. I henhold til gatekeepers oplysninger i ansøgningen skal de fem programkategorier udgøre
mere end 50 pct. at den samlede udbudte programflade, og hver kategori
vil udgøre mindst 5 pct. at den samlede udbudte programflade. Gatekeeper
skal i henhold til sin ansøgning endvidere udsende 4 underkategorier inden
for de føromtalte programkategorier, hver med mindst 5 pct. af den samlede udbudte programflade, og 3 nye kategorier, der ligeledes hver udgør 5
pct. af den samlede udbudte programflade.
Boxer oplyser i ansøgningen af 12. maj 2013, at Canal8 ingen indvirkning
vil få på Boxers gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke, idet den alene vil
indgå i pakkerne Boxer Flex8 og Boxer MAX samt blive udbudt som en a la
carte kanal/tilvalgskanal til øvrige basispakker. Boxer oplyser ligeledes, at
Boxer ikke planlægger prisændringer som følge af distributionen af Canal8.
Endelig oplyser Boxer, at Canal8 vil bestå af sport, som dermed efter Boxers opfattelse alene vil understøtte Boxers forpligtigelse til, at mindst 5
pct. af den samlede programflade skal bestå af sportsprogrammer.
Det er herefter Radio- og tv-nævnets vurdering, at der i Boxers ansøgning
om distribution af Canal8, hvor der ikke er tale om en udskiftning af en
kanal med en anden kanal, men om tilføjelse af en ekstra kanal, ikke foreligger en ændring, som nævnet skal godkende i henhold til tilladelsens
punkt 25, idet ændringen ikke påvirker hverken det gennemsnitlige antal
kanaler pr. pakke eller den gennemsnitlige pris pr. kanal i programpakkerne. Desuden ændrer distributionen ikke ved Boxers forpligtigelse til, at det
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samlede kanaludbud skal indeholde et bredt udvalg af programmer inden
for bl.a. sportsprogrammer – og at denne kategori fortsat vil udgøre
mindst 5 pct. af den samlede udbudte programflade.
På baggrund af ovenstående træffer Radio- og tv-nævnet følgende
Afgørelse:
Radio- og tv-nævnet tager orienteringen om distribution af Canal8 fra 1.
august 2013 til efterretning, idet det forudsættes, at Boxer fortsat overholder bekendtgørelsens og tilladelsens vilkår om udbud af kanaler, et varieret programudbud, programpakker m.v.

Mads Bryde Andersen
Formand

/
Søren F. Jensen
Nævnssekretær

3

